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ABC with Phonics 3: Ii to Ll 
เป.าหมาย: นักเรียนสามารถบอกช่ือของตัวอักษรเเละออกเสียง phonics I-i ถึง  L-l ไดMเเสดงทOาทางประกอบ

ของตัวอักษร เเละออกเสียงคำศัพทUท่ีข้ึนตMนดMวยอักษร I-i to L-l ไดM  นักเรียนสามารถรูMทิศทางการเขียน

ตัวอักษรเเละสามารถเขียนอักษรตัวพิมพUใหญO พิมพUเล็กของอักษร  I- i to L-l  ไดM 

หัวข7อ: หนังสือเร่ิมตMนดMวยวิดีโอเพลงของเเตOละตัวอักษร น้ันเเนะนำช่ือของตัวอักษรพิมพUใหญO               

พิมพUเล็ก I-i to L-l เรียนรูMเพลง ออกเสียงช่ือตัวอักษร ออกเสียง phonic  เรียนรูMคำศัพทUในนิทาน ทOาทางของ

ตัวอักษร เเละเรียนรูMทิศทางการเขียนตัวอักษรพิมพUใหญO เเละพิมพUเล็ก นักเรียนจะไดMการออกเสียง การ

เขียน  ผOานการทำกิจกรรมตOาง ๆ 

Day 1: เรียนรูMเพลงประจำตัวอักษร Ii to Ll ทบทวนเน้ือหาท่ีเคยเรียน ผOานกิจกรรมใหMนักเรียนเขียนตัวอักษร

พรMอมนำเสนอฟfงนิทานตัวอักษร i  เรียนรูMเพลง เเละทOาทางของตัวอักษร i เรียนรูMคำศัพทUในนิทานผOาน

กิจกรรมและใหMนักเรียนสังเกตรูปภาพ เรียนรูMการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonic ‘i’ เรียนรูM

ทิศทางการเขียนตัวอักษร i  และใหMนักเรียนทำใบงานลากเสMนจากจุด A ตามลำดับไปถึงจุด I ระบายสีทับ

ตัวอักษร Ii พิมพUใหญOและพิมพUเล็ก  

Day 2: เรียนรูMการออกเสียงตัวอักษร phonics จากวิดีโอฟfงนิทานตัวอักษร f เรียนรูMคำศัพทUในนิทานโดยการ

เดาคำศัพทU เรียนรูMเพลง เเละทOาทางของตัวอักษร f เรียนรูMการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง Phon-

ics ‘f’ กิจกรรมกระซิบตัวอักษรท่ีไดMยิน เรียนรูMทิศทางการเขียนตัวอักษร F-f และทำใบงาน เขียนตัวอักษร

เพ่ิมเติมท่ีหายไป ในชOองวOางใหMถูกตMอง 

Day 3: เรียนรูMเพลงประจำบท ฟfงนิทานตัวอักษร k เรียนรูMเสียงตัวอักษร K k เรียนรูMเพลง เเละทOาทางของ

ตัวอักษร k เรียนรูMทิศทางการเขียนตัวอักษร K เรียนรูMคำศัพทUในนิทานการฝuกการออกเสียงพรMอมแสดงทOาทาง

ของคำศัพทU  กิจกรรมเขียนตัวอักษรท่ีไดMยินและวาดภาพคำศัพทUท่ีข้ึนตMนดMวยตัวอักษร 

Day 4: เรียนรูMออกเสียงตามวิดีโอ ABC ฟfงนิทานตัวอักษร l เรียนรูMเพลงเเละทOาทางของตัวอักษร l  เรียนรูM

การออกเสียงช่ือของตัวอักษร l  เรียนรูMทิศทางการเขียนตัวอักษร L – l  เรียนรูMคำศัพทUในนิทานการฝuกการ

ออกเสียงพรMอมแสดงทOาทางของคำศัพทU กิจกรรมวาดรูปคำศัพทUจากเสียงท่ีไดMยิน กิจกรรมประดิษฐUสิงโตจาก

จานกระดาษ  และใหMนักเรียนฝuกเขียนตัวอักษรลงในสมุดของตัวเอง 

Day 5: ทบทวนและประเมินผล ทบทวนเพลงประจำตัวอักษรพรMอมทOาทางประกอบตัวอักษร ทบทวน

คำศัพทU  ทบทวนตัวอักษรเสียง phonics และทำเเบบประเมินใหMนักเรียนเขียนตัวอักษรจากเสียงท่ีไดMยิน และ

เขียนตัวอักษรจากวิดีโอทOาทางท่ีนักเรียนเห็น 
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Day 1  
เรียนรูMเพลงประจำตัวอักษร Ii to Ll ทบทวนเน้ือหาท่ีเคยเรียน ผOานกิจกรรมใหMนักเรียนเขียนตัวอักษรพรMอม

นำเสนอ ฟfงนิทานตัวอักษร i เรียนรูMเพลงเเละทOาทางของตัวอักษร i เรียนรูMคำศัพทUในนิทานผOานกิจกรรมและ

ใหMนักเรียนสังเกตรูปภาพ. เรียนรูMการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonic ‘i’ เรียนรูMทิศทางการ

เขียนตัวอักษร i  และใหMนักเรียนทำใบงานลากเสMนจากจุด A ตามลำดับไปถึงจุด I ระบายสีทับตัวอักษร Ii พิมพU

ใหญOและพิมพUเล็ก  

Warm up: เป|ดวิดีโอเพลงใหMนักเรียนทุกคนยืนข้ึนแสดงทOาทางไปพรMอมกับวิดีโออยOางต้ังใจ  หลังจากดู

วิดีโอเพลงเสร็จแลMวครูถามนักเรียนจำตัวอักษรอะไรไดMบMาง และมีทOาทางประกอบอยOางไรบMาง ครูลองสุOม

ถามนักเรียนหรือใหMนักเรียนไดMทำทOาประกอบ เเละออกเสียงทุกคน 

ทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนแล7ว: แจกกระดาษและดินสอใหMนักเรียนทุกคน เขียนตัวอักษรตัวพิมพUใหญOและ

ตัวพิมพUเล็ก ท่ีนักเรียนไดMเรียนมาแลMว เป}นตัวอักษรท่ีนักเรียนชอบ โดยเลือกเขียนมาคน

ละ  2  ตัวอักษร  เม่ือนักเรียนเขียนเสร็จแลMวนักเรียนนำเสนอ โดยครูใหMโจทยUวOา จะตMองบอกช่ือ

ตัวอักษร  และเสียง Phonics พรMอมทOาทางประกอบ 

Story: ครูใชMคำถาม What do you see?  ถามนักเรียนวOาเห็นอะไรบMาง บอกนักเรียนวOา 

ในนิทานจะมีคำศัพทU เป|ดวิดีโอใหMนักเรียนดูและฟfงอยOางต้ังใจ หลังจากดูวิดีโอจบครูถามนักเรียนวOา

นักเรียนจำคำศัพทUอะไรไดMบMางและเด็กผูMชายช่ือวOาอะไร วOาทำทOาทางเลียนแบบเจMาหนูอยOางไร ไฟลUนิทาน

ตัว i (สำหรับครูเป|ดเพ่ือเลOาดMวยตนเอง)  
Action and Song: ชวนนักเรียนลองทำทOาเลียนแบบเจMาหนู จากน้ันเรียนรูMเพลงประจำตัวอักษรเเละ

ทOาทางของตัวอักษร i ครูชวนนักเรียนทำทOาทางของตัวอักษร i 2 รอบ ครูเลOนวิดีโอทOาทางใหMนักเรียนดู 2 

รอบ และเลOนเพลงใหMนักเรียนฟfง พรMอมทำทOาทางประกอบ คำแปลเพลง 

Vocabulary: กดท่ีตัวอักษร นักเรียนออกเสียงตาม และกดเลOนท่ีคำศัพทUใหMนักเรียนฝuกออกเสียงพรMอม

แสดงทOาทางประกอบคำศัพทUดังน้ี รูปหมึก ทำทOาเทOหมึกแลMวทาสี รูปแมลง ทำทOาเป}นแมลงท่ีไตOข้ึนท่ี

รOางกาย รูปบMานน้ำแข็ง ทำทOาหลังคาบMานน้ำแข็ง สไลดUท่ี 4 ครูเลOนเสียงใหMนักเรียนฟfง โดยใหMนักเรียน

หลับตา แสดงทOาทางของคำศัพทUท่ีไดMยิน  

เรียนรู7: ดูภาพถามครูถามนักเรียนวOาเห็นอะไรบMาง นักเรียนจะตอบเกือบทุกคน จากน้ันครูลองสุOมนักเรียนและ

ถามวOาใครเห็นตOางจากเพ่ือนบMาง  (หนMาน้ีนักเรียนจะตMองเห็นและตอบวOา เห็นแมลง insect ตัวอักษร I 

ตัวพิมพUใหญO และ i ตัวพิมพUเล็ก) 

Letter and Sound: เรียนรูMการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonics ‘i’ ครูเลOนวิดีโอการ

ออกเสียงตัวอักษรใหMนักเรียนดูปากและออกเสียงตาม จากน้ันครูกดท่ีตัวอักษรใหMนักเรียนฟfงพรMอมออก

เสียงตามและทำทOาทางประกอบของตัวอักษร 3 คร้ัง 

How to write: ครูเลOนวิดีโอการเขียนตัวอักษร I i พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยใชMน้ิวช้ีเขียนกลาง

อากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข 1 ,2 ตามลำดับ 2 คร้ัง พรMอมออกเสียงของตัวอักษร จากน้ันพานักเรียน
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เขียนตัวอักษรโดยใหMนักเรียนแบมือออก แลMวเขียนท่ีฝ�ามือของตัวเองตามลูกศร 2 คร้ังพรMอมบอกเสียงของ

ตัวอักษร 

Worksheet: แจก Abc with Phonics3 Worksheet01 ลากเสMนจากจุด A ตามลำดับไปถึงจุด I ระบาย

สีทับตัวอักษร Ii พิมพUใหญOและพิมพUเล็ก เฉลย 

Day 2  
เรียนรูMการออกเสียงตัวอักษร phonics จากวิดีโอ  ฟfงนิทานตัวอักษร f เรียนรูMคำศัพทUในนิทานโดยการเดา

คำศัพทU  เรียนรูMเพลงเเละทOาทางของตัวอักษร f เรียนรูMการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง Phonics 

‘f’ กิจกรรมกระซิบตัวอักษรท่ีไดMยิน เรียนรูMทิศทางการเขียนตัวอักษร F-f และทำใบงาน เขียนตัวอักษรเพ่ิมเติม

ท่ีหายไป ในชOองวOางใหMถูกตMอง 

Warm up: น่ีเป}นวิดีโอแนะนำตัวอักษร J บอกช่ือตัวอักษร และมีเสียง phonics นักเรียนต้ังใจดูและลอง

ออกเสียงตาม พรMอมมีคำศัพทUงOาย ๆ สำหรับตัวอักษร j   

Story: ครูใชMคำถาม What do you see?  ถามนักเรียนกOอนวOาเห็นอะไรบMาง และบอกนักเรียนวOาใน

นิทานจะมีคำศัพทU ครูเป|ดวิดีโอใหMนักเรียนดูและฟfงอยOางต้ังใจ หลังจากดูวิดีโอเสร็จครูถามนักเรียนเห็น

อะไรบMาง จำคำศัพทUอะไรไดMบMาง จากน้ันถามนักเรียนจำเยลลีไดMไหม  ลองทำทOาทางเหมือนกับเยลลีโยก

ตัวส่ันไปมาพรMอมกันทุกคน ไฟลUนิทานตัว j (สำหรับครูเป|ดเพ่ือเลOาดMวยตนเอง)  

Vocabulary: ใหMนักเรียนดูท่ีรูปภาพ ลองทายคำศัพทUเป}นภาษาไทยกOอนครูกดท่ีรูปภาพเพ่ือเฉลยและ

เลOนเสียงคำศัพทUนักเรียนออกเสียงตาม (คล๊ิกท่ี QT และ QE สำหรับฟfงคำถาม คล๊ิกท่ีรูปภาพเต็มๆเพ่ือฟfง

คำตอบเป}นภาษาอังกฤษ) 

Action and Song: ครูและนักเรียนทำทOาทางของตัวอักษร j 2 รอบ กดเลOนวิดีโอทOาทางและเลOนเพลง

พรMอมทำทOาทางประกอบ คำแปลเพลง 

Letter and Sound: เรียนรูMการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonics  j ครูเลOนวิดีโอการ

ออกเสียงตัวอักษรใหMนักเรียนดูปากและออกเสียงตาม จากน้ันครูกดท่ีตัวอักษรใหMนักเรียนฟfงพรMอมออก

เสียงตามและทำทOาทางประกอบของตัวอักษร 3 คร้ัง 

Activity: กระซ๊ิบเสียงตัวอักษร แบOงกลุOม 2 แถว เทOาๆกัน เตรียม Abc with Phonics3 

Cards01 ตัวอักษร 2 ชุด แจกใหMแถวละชุด  คนแรกของเเถวจะเป}นคนโชวUตัวอักษรใหMคนท่ีสองดู จากน้ัน

กระซิบเสียงของตัวอักษรใมOใหMอีกแถวไดMยิน บอกเพ่ือนในแถวตOอ ๆ กัน จนถึงคนสุดทMาย ตMองทำทOาทาง

ประกอบพรMอมออกเสียง แลMวว่ิงมาเขียนตัวอักษรบนกระดานเลOนไดMเร่ือย ๆ จนครบทุกคน 

How to write: ครูเลOนวิดีโอการเขียนตัวอักษร   J j   พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยใชMน้ิวช้ีเขียนกลาง

อากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ 2 คร้ัง พรMอมออกเสียงของตัวอักษร จากน้ันพา

นักเรียนเขียนตัวอักษรโดยใหMนักเรียนใชMขMอศอกของตัวเอง เขียนตามลูกศร 2 คร้ังพรMอมบอกเสียงของ

ตัวอักษร 
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Worksheet: แจก Abc with Phonics3 Worksheet02 เขียนตัวอักษรเพ่ิมเติมท่ีหายไป ในชOองวOางใหM

ถูกตMอง เฉลย 

 

Day 3 
เรียนรูMเพลงประจำบท  ฟfงนิทานตัวอักษร k เรียนรูMเสียงตัวอักษร  K k เรียนรูMเพลงเเละทOาทางของตัวอักษร k 

เรียนรูMทิศทางการเขียนตัวอักษร K เรียนรูMคำศัพทUในนิทานการฝuกการออกเสียงพรMอมแสดงทOาทางของ

คำศัพทU  กิจกรรมเขียนตัวอักษรท่ีไดMยินและวาดภาพคำศัพทUท่ีข้ึนตMนดMวยตัวอักษร 

Warm up: เป|ดวิดีโอเพลงใหMนักเรียนทุกคนยืนข้ึนแสดงทOาทางไปพรMอมกับวิดีโออยOางต้ังใจ หลังจากดูวิดีโอ

เพลงเสร็จแลMวครูถามนักเรียนจำตัวอักษรอะไรไดMบMาง และมีทOาทางประกอบอยOางไรบMาง ครูลองสุOมถาม

นักเรียนหรือใหMนักเรียนไดMทำทOาประกอบเเละออกเสียงทุกคน 

Story: ครูใชMคำถาม What do you see?  ถามนักเรียนกOอนวOาเห็นอะไรบMาง และบอกนักเรียนวOาในนิทานจะ

มีคำศัพทU ครูเป|ดวิดีโอใหMนักเรียนดูและฟfงอยOางต้ังใจ หลังจากดูวิดีโอเสร็จครูถามนักเรียนเห็นอะไรบMาง จำ

คำศัพทUอะไรไดMบMาง จากน้ันถามนักเรียนวOา องครักษUอยากเขMาไปหาจ้ิงโจM จึงทำมืออยOางไร ไฟลUนิทานตัว 

k (สำหรับครูเป|ดเพ่ือเลOาดMวยตนเอง)  

เรียนรู7: ถามนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบMาง  จากน้ันครูบอกนักเรียนวOาเป}นตัวอักษรท่ีเขียนเหมือนกัน 

ตัวพิมพUใหญOและตัวพิมพUเล็ก กดท่ีเสียงใหMนักเรียนออกเสียงตาม 

Letter and Sound: เรียนรูMการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonics ‘k’ ครูเลOนวิดีโอการ

ออกเสียงตัวอักษรใหMนักเรียนดูปากและออกเสียงตาม จากน้ันครูกดท่ีตัวอักษรใหMนักเรียนฟfงพรMอมออก

เสียงตามและทำทOาทางประกอบของตัวอักษร 3 คร้ัง Action and Song: ครูและนักเรียนทำทOาทางของ

ตัวอักษร k 2 รอบ กดเลOนวิดีโอทOาทางและเลOนเพลงพรMอมทำทOาทางประกอบ คำแปลเพลง 

How to write: ครูเลOนวิดีโอการเขียนตัวอักษร K k พานักเรียนเขียนตัวอักษรโ ดยใชMน้ิวช้ีเขียนกลางอากาศ

เขียนตามลูกศรหมายเลข 1, 2 และ 3  ตามลำดับ 2 คร้ัง พรMอมออกเสียงของตัวอักษร จากน้ันพานักเรียน

เขียนตัวอักษรโดยใหMนักเรียนใชMเทMาซMายเขียนตามลูกศร 2 คร้ังพรMอมบอกเสียงของตัวอักษร 

Vocabulary:  นักเรียนลองทายกOอนวOาเห็นรูปอะไรบMาง ตอบเป}นภาษาไทย จากน้ันลากรูปภาพออกจากกัน

และคล๊ิกบนรูปภาพจะไดMยินคำศัพทU  ครูชวนนักเรียนทำทOาทางประกอบคำศัพทU ดังน้ี  พระราชา  ทำทOามงกุฎ

บนศีรษะ รูปจ้ิงโจM ทำทOากระโดดแบบจ้ิงโจM รูปวOาว มือจับเชือกเลOนวOาว ทำทOาทางใหMครบท้ัง 3 ภาพ (คล๊ิกปุ�ม 

All เม่ือตMองการใหMภาพปรากฎพรMอมกันท้ัง 3 ภาพ เม่ือตMองการฟfงเสียงใหMคล๊ิกท่ีรูปภาพ) 

Activity: ครูปร้ินการUด  Abc with Phonics3 Cards02 คำศัพทUนำมาติดไวMบนกระดาน นักเรียนยืนแถว

ยาว 1 แถว ครูเลOนท่ีเสียงของคำศัพทUใหMนักเรียนคนแรกออกเสียงตาม แลMวว่ิงออกมาเขียน ตัวอักษร k 

รอบๆบัตรภาพใหMตรงกับเสียงคำศัพทUท่ีไดMยิน  เลOนจนครบทุกคน 

กิจกรรม: แจกกระดาษ A4 ตัดคร่ึงใหMนักเรียนทุกคน คนละ 5 แผOน  ครูเลOนท่ีเสียงของตัวอักษร ใหMนักเรียน

เขียนตัวอักษรลงในกระดาษ 1 ตัวอักษร ตOอ 1 แผOน จากน้ันเม่ือเขียนตัวอักษรครบท้ัง 5 แผOนแลMว ใหMวาดภาพ
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คำศัพทUท่ีข้ึนตMนดMวยตัวอักษรท่ีนักเรียนจำไดMลงในกระดาษใหMครบท้ัง 5 ตัวอักษร ระบายสีตกแตOงใหMสวยงาม 

พรMอมมานำเสนอผลงานโดยการใหMออกเสียง และแสดงทOาทางประกอบคำศัพทUท่ีนักเรียนวาด 

 

 

Day 4 
เรียนรูMออกเสียงตามวิดีโอ ABC ฟfงนิทานตัวอักษร l  เรียนรูMเพลงเเละทOาทางของตัวอักษร l  เรียนรูMการออก

เสียงช่ือของตัวอักษร l  เรียนรูMทิศทางการเขียนตัวอักษร L – l   เรียนรูMคำศัพทUในนิทานการฝuกการออกเสียง

พรMอมแสดงทOาทางของคำศัพทU. กิจกรรมวาดรูปคำศัพทUจากเสียงท่ีไดMยิน  กิจกรรมประดิษฐUสิงโตจากจาน

กระดาษ  และใหMนักเรียนฝuกเขียนตัวอักษรลงในสมุกของตัวเอง 

Warm up: เม่ือเป|ดวิดีโอแลMว นักเรียนจะตMองเตรียมความพรMอม น่ังเป}นวงกลมนักเรียนต้ังใจดูวิดีโอและ

ลองออกเสียงตามไปพรMอมกับวิดีโอ 

Story: ครูใชMคำถาม What do you see?  ถามนักเรียนกOอนวOาเห็นอะไรบMาง และบอกนักเรียนวOาใน

นิทานจะมีคำศัพทU ครูเป|ดวิดีโอใหMนักเรียนดูและฟfงอยOางต้ังใจ หลังจากดูวิดีโอเสร็จครูถามนักเรียนเห็น

อะไรบMาง จำคำศัพทUอะไรไดMบMาง จากน้ันถามนักเรียนวOา เจMาสิงโตทำทOาเลียอมย้ิม ทำมืออยOางไร ไฟลU

นิทานตัว l (สำหรับครูเป|ดเพ่ือเลOาดMวยตนเอง) 

Action and Song: ครูและนักเรียนทำทOาทางของตัวอักษร k 2 รอบ กดเลOนวิดีโอทOาทางและเลOนเพลง

พรMอมทำทOาทางประกอบ คำแปลเพลง 

Letter and Sound: เรียนรูMการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonics l  ครูเลOนวิดีโอการ

ออกเสียงตัวอักษรใหMนักเรียนดูปากและออกเสียงตาม จากน้ันครูกดท่ีตัวอักษรใหMนักเรียนฟfงพรMอมออก

เสียงตามและทำทOาทางประกอบของตัวอักษร 3 คร้ัง 

How to write: ครูเลOนวิดีโอการเขียนตัวอักษร L l  พานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยใชMน้ิวช้ีเขียนกลาง

อากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ 2 คร้ัง พรMอมออกเสียงของตัวอักษร จากน้ันพา

นักเรียนเขียนตัวอักษรโดยใหMนักเรียนใชMศีรษะเขียนตามลูกศร 2 คร้ังพรMอมบอกเสียงของตัวอักษร 

Vocabulary: กดเลOนเสียงใหMนักเรียนฟfงและออกเสียงตาม พรMอมแสดงทOาทางประกอบคำศัพทU ดังน้ี รูปสิงโต 

ทำเสียงของสิงโต รูปมะนาว ทำทOาเปร้ียว  รูปโคมไฟทำทOาวาดมือโคMง ๆ เป}นเหมือนโคมไฟ  จากน้ันใหM

นักเรียนหลับตา แสดงทOาทางของคำศัพทUท่ีไดMยิน  

กิจกรรมวาดภาพ: นักเรียนเตรียมสมุดและดินสอ ใหMนักเรียนวาดรูปคำศัพทUจากเสียงท่ีไดMยิน 

ประดิษฐb สิงโตจากจานกระดาษ: ครูเตรียมอุปกรณUดังน้ี จานกระดาษ  กาว กรรไกร กระดาษสีตOาง 

ๆ นักเรียนทุกคนจะไดMจานกระดาษคนละ 1 แผOน ใหMน่ังทำงานเป}นกลุOม ๆ ละ 3-4 คน ใหMวาดรูปและตก

แตOงหนMาสิงโต  มีตัวอยOางใหMดูบนจอ หรือใหMนักเรียนตกแตOงอยOางสรMางสรรคUตามจินตนาการ  

ฝhกเขียน: ครูใหMนักเรียนเขียนตัวอักษร L l ลงในสมุดของตัวเอง 
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Day 5 
ทบทวนและประเมินผล  ทบทวนเพลงประจำตัวอักษรพรMอมทOาทางประกอบตัวอักษร ทบทวน

คำศัพทU  ทบทวนตัวอักษรเสียง phonics   และทำเเบบประเมินใหMนักเรียนเขียนตัวอักษรจากเสียงท่ีไดMยิน 

และเขียนตัวอักษรจากวิดีโอทOาทางท่ีนักเรียนเห็น 

Warm up: เป|ดวิดีโอเพลงใหMนักเรียนทุกคนยืนข้ึนแสดงทOาทางไปพรMอมกับวิดีโออยOางต้ังใจ หลังจากดู

วิดีโอเพลงเสร็จแลMวครูถามนักเรียนจำตัวอักษรอะไรไดMบMาง และมีทOาทางประกอบอยOางไรบMาง ครูลองสุOม

ถามนักเรียนหรือใหMนักเรียนไดMทำทOาประกอบเ เละออกเสียงทุกคน 

ทบทวนคำศัพทb: ครูคล๊ิกบนเคร่ืองหมายคำถามใหMนักเรียนฟfงคำศัพทU ใหMนักเรียนเลือกคำตอบ A, B หรือ 

C  ใหMนักเรียนไดMตอบทุกคนหรือเลือกนักเรียน หากคำตอบถูกจะมีสีปรากฎหลังภาพและเสียงคำศัพทUท่ี

ตรงกับเสียงของเคร่ืองหมายคำถาม หากผิดภาพจะจางลงและเกิดเสียงคำศัพทUของภาพน้ัน 

ทบทวนเสียงตัวอักษร: ครูคล๊ิกบนเคร่ืองหมายคำถามใหMนักเรียนฟfงเสียง Phonics ใหMนักเรียนเลือก

คำตอบ A, B หรือ C  ใหMนักเรียนไดMตอบทุกคนหรือเลือกนักเรียน หากคำตอบถูกจะมีสีปรากฎหลังภาพ

และเสียง Phonics ท่ีตรงกับเสียงของเคร่ืองหมายคำถาม หากผิดภาพจะจางลงและเกิดเสียง Phonics 

ของอักษรตัวน้ัน 

ประเมินผล: ครูเลOนเสียงช่ือตัวอักษรใหMนักเรียนฟfง ขMอละ 3 คร้ัง นักเรียนตMองเขียนตัวพิมพUใหญOและ

ตัวพิมพUเล็ก  น่ังหOาง ๆ กัน เขียนตัวอักษรท่ีไดMยิน  

ประเมินผล: ครูเลOนวิดีโอแสดงทOาทางของตัวอักษร ขMอละ 3 คร้ัง ใหMนักเรียนน่ังหOางๆ  กัน ฟfงอยOางต้ังใจ 

และเขียนตัวอักษรท่ีไดMยิน 

ประเมินผล: ครูเลOนเสียง Phonics ใหMนักเรียนฟfง ขMอละ 3 คร้ัง ใหMนักเรียนฟfงอยOางต้ังใจแลMวเขียน

ตัวอักษรท่ีไดMยิน 

 


