
TKR English                                     ABC with Phonics 4: Mm to Pp v1 

page 1 of 7 

 ABC with Phonics 4: Mm to Pp 
เป=าหมาย: นักเรียนสามารถบอกช่ือของตัวอักษร เเละออกเสียง phonics Mm ถึง Pp ไดLเเสดงทNาทาง

ประกอบของตัวอักษร เเละออกเสียงคำศัพทTท่ีข้ึนตLนดLวยอักษร Mm ถึง  Pp ไดL  นักเรียนสามารถรูLทิศ

ทางการเขียนตัวอักษรเเละสามารถเขียนอักษรตัวพิมพTใหญN พิมพTเล็กของอักษร Mm ถึง  Pp ไดL 

หัวขEอ: หนังสือเร่ิมตLนดLวยวิดีโอเพลงของเเตNละตัวอักษร จากน้ันเเนะนำช่ือของตัวอักษรพิมพTใหญN พิมพT

เล็ก Mm ถึง  Pp เรียนรูLเพลง ออกเสียงช่ือตัวอักษร ออกเสียง phonic  เรียนรูLคำศัพทTในนิทาน ทNาทาง

ของตัวอักษร เเละเรียนรูLทิศทางการเขียนตัวอักษรพิมพTใหญNเเละพิมพTเล็ก นักเรียนจะไดLการออกเสียง 

การเขียน  ผNานการทำกิจกรรมตNาง ๆ 

Day 1: เรียนรูLเพลง abc เพ่ือเตรียมความพรLอม ทบทวนเน้ือหาท่ีเคยเรียนโดยเปaดวิดีโอ Repeat K to L

ใหLนักเรียนดูและออกเสียงตาม เรียนรูLและฝhกออกเสียงตัวอักษร กิจกรรมการเดารูปภาพ ฟkงนิทาน

ตัวอักษร m เรียนรูLเพลง เเละทNาทางของตัวอักษร m เรียนรูLการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง 

phonics ‘m’ เรียนรูLคำศัพทTในนิทานการฝhกการออกเสียงพรLอมแสดงทNาทางของคำศัพทT และกิจกรรม

เลNนเกมสNงของผNานเพลง  เรียนรูLทิศทางการเขียนตัวอักษร m กิจกรรมประดิษฐTตัวอักษรจากส่ิงตNางๆท่ีหา

งNายและอยูNรอบ ๆ ตัวและคัดตัวอักษร Mm   

Day 2: เรียนรูLเพลงประจำบท โชวTภาพใหLนักเรียนสังเกต เรียนรูLการออกเสียงตัวอักษรแบบชLาและเร็ว

ข้ึน  เรียนรูLการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonics Nn’ฟkงนิทานตัวอักษร n เรียนรูLเพลง

เเละทNาทางของตัวอักษร n เรียนรูLทิศทางการเขียนตัวอักษร n เรียนรูLคำศัพทTในนิทานการฝhกการออก

เสียงพรLอมแสดงทNาทางของคำศัพทT กิจกรรมกลุNมโดยการฝhกบอกช่ือ เเละเสียงตัวอักษรพรLอมคำศัพทT ทำ

ใบงานใชLสีเขียนตัวอักษร N n ท่ีเดิมซ้ำ  ๆจนเต็มตัวอักษรและลากเสLนเขาวงกต a ไปถึง n 

Day 3: เรียนรูLวิดีโอทNาเตLนของ Jack เรียนรูLรูปวงกลมท่ีมีลักษณะคลLายตัวอักษร O โดยการวาดรูปและ

การสังเกตรูปภาพท่ีมีความคลLายกับตัวอักษร o เรียนรูLการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง 

phonics Oo’ เรียนรูLทิศทางการเขียนตัวอักษร Oo ฟkงนิทานตัวอักษร o เรียนรูLเพลง เเละทNาทางของ

ตัวอักษร o เรียนรูLคำศัพทTในนิทานและเลNนเกมนับ1 ,2, 3 อNานคำศัพทฺTและทำใบงานโยงเสLนจับคูN

ตัวอักษรกับคำศัพทT 

Day 4: เรียนรูLเพลงประจำบท เรียงตัวอักษรใหLถูกตLอง ฟkงนิทานตัวอักษร p เรียนรูLเพลง เเละทNาทางของ

ตัวอักษร p เรียนรูLคำศัพทTในนิทานเลNนเกมกระซิบคำศัพทT เรียนรูLการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออก

เสียง phonics Pp เรียนรูLทิศทางการเขียนตัวอักษร Pp กิจกรรมเขียนโคzดตัวอักษร 

Day 5: ทบทวนและประเมินผล  ทบทวนเพลงประจำตัวอักษร เรียนรูLการออกเสียงตัวอักษร ทบทวน

เสียงของตัวอักษร ทบทวนคำศัพทTโดยการวาดรูปคำศัพทTจากเสียงท่ีไดLยิน  และทำเเบบประเมินเขียน

ตัวอักษรจากเสียงท่ีไดLยิน  และเขียนตัวอักษรจากวิดีโอทNาทางของตัวอักษรและเขียนตัวอักษรจากเสียง 

phonics ท่ีไดLยิน 
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Day 1  
เรียนรูLเพลง abc เพ่ือเตรียมความพรLอม ทบทวนเน้ือหาท่ีเคยเรียนโดยเปaดวิดีโอ Repeat K to LใหLนักเรียนดู

และออกเสียงตาม เรียนรูLและฝhกออกเสียง ตัวอักษร  กิจกรรมการเดารูปภาพ ฟkงนิทานตัวอักษร m เรียนรูL

เพลงเเละทNาทางของตัวอักษร  m  เรียนรูLการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonics ‘m’ เรียนรูL

คำศัพทTในนิทานการฝhกการออกเสียงพรLอมแสดงทNาทางของคำศัพทT และกิจกรรมเลNนเกมสNงของผNาน

เพลง  เรียนรูLทิศทางการเขียนตัวอักษร m กิจกรรมประดิษฐTตัวอักษรจากส่ิงตNาง ๆ ท่ีหางNาย และอยูNรอบ ๆ 

ตัว และคัดตัวอักษร Mm   

Warm up: บอกนักเรียนวNา วิดีโอ abc น้ีนักเรียนเคยดูแลLว ครูจะเปaดดูอีกคร้ัง นักเรียนทุกคนออกเสียงตาม  

Repeat K to L: ถามนักเรียนกNอนวNา ใครจำตัวอักษรและคำศัพทTท่ีเรียนผNานมาไดLบLาง จากน้ันครูกดเลNน

วิดีโอ นักเรียนต้ังใจฟkงและออกเสียงตาม  

เรียนรูE: เลNนเสียง L M N O P ใหLนักเรียนฟkง และใหLนักเรียนพยายามออกเสียงตามวิดีโอ2-3รอบ จากน้ัน

ครูใหLนักเรียนออกเสียงเองโดยครูไมNตLองเปaดวิดีโอ และถามนักเรียนวNา มีตัวอักษรอะไรบLาง    

เดารูปภาพ: สไลดTท่ีรูปภาพใหLนักเรียนลองสังเกตวNา แตNละภาพนักเรียนเห็นอะไรบLาง มีลักษณะคลLายตัวอะไร

ในภาษาอังกฤษ นักเรียนไดLแสดงความคิดเห็นทุกคนและครูอาจจะสุNมถามนักเรียน 

Story: ครูใชLคำถาม What is this?  ถามนักเรียนกNอนวNาเห็นอะไรบLาง นักเรียนจะตอบเป�นภาษาไทย 

และบอกนักเรียนวNาในนิทานจะมีเสียงคำศัพทT จากน้ันครูจะเปaดใหLนักเรียนดูและฟkงอยNางต้ังใจ พรLอมออก

เสียงคำศัพทTตาม   หลังจากดูวิดีโอเสร็จครูถามนักเรียนวNานักเรียนจำคำศัพทTอะไรไดLบLาง ออกเสียงวNา

อยNางไร  ไฟลTนิทานตัว m (สำหรับครูเปaดเพ่ือเลNาดLวยตนเอง) 

Action and Song: พานักเรียนทำทNาท่ีไดLมาจากนิทาน ถามนักเรียนวNา เม่ือเด็กท้ังสองรูLสึกอ่ิมมาก เขา

จะใชLมือลูบท่ีทLองพรLอมออกเสียงวNาอยNางไร จากน้ันเรียนรูLเพลงประจำตัวอักษรพรLอมทNาทางประกอบของ

ตัวอักษร m ครูชวนนักเรียนทำทNาทางประกอบของตัวอักษรพรLอมกดเลNนวิดีโอ m ใหLนักเรียนดู 2 รอบ 

และกดเลNนท่ีเพลงใหLนักเรียนฟkง พรLอมพานักเรียนทำทNาทางประกอบตัวอักษร คำแปลเพลง  

Letter and Sound: เรียนรูLการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonic ‘m’ ครูเลNนวิดีโอการ

ออกเสียงใหLนักเรียนดูปากและออกเสียงตาม จากน้ันครูกดท่ีตัวอักษรใหLนักเรียนฟkงพรLอมออกเสียงตาม

และทำทNาทางประกอบของตัวอักษร 3 คร้ัง 

Vocabulary: ครูแสดงภาพท่ีข้ึนตLนดLวยตัวอักษร m เลNนเสียงคำศัพทTใหLนักเรียนฟkงพานักเรียนออกเสียง

ตาม และครูชวนนักเรียนแสดงทNาทางของคำศัพทTตามจินตนาการ  

Activity:  ครูปร้ินการTดคำศัพทT Abc with phonics 4 Cards 01 แจกใหLนักเรียนคนละ 1 คำศัพทT ใหL

นักเรียนดูคำศัพทTของตัวเองวNาออกเสียงวNาอยNางไร ครูเปaดเพลง Pass The Beanbag ใหLนักเรียนเลNนเกมสNงลูก

บอลหรือส่ิงของท่ีอยูNในหLองเรียน เลNนเพลงทำกิจกรรมถLาไดLยินคำวNา Stop คือสัญญาณใหLหยุด เม่ือส่ิงของหยุด

ท่ีใคร คนน้ันตLองออกเสียงคำศัพทTของตัวเองและเพ่ือนออกเสียงตาม 
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How to write: ครูเลNนวิดีโอการเขียนตัวอักษร M m  พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยใชLน้ิวช้ีเขียนกลาง

อากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข 1 ,2 และ 3  ตามลำดับ 2 คร้ัง พรLอมออกเสียงของตัวอักษร จากน้ันพา

นักเรียนเขียนตัวอักษรโดยใหLนักเรียนเอามือจับท่ีเอว แลLวเขียนตามลูกศร 2 คร้ังพรLอมบอกเสียงของ

ตัวอักษร 

Activity: นักเรียนจับคูN 2-3 คน ประดิษฐTตัวอักษรจากส่ิงรอบตัว  ครูใหLนักเรียนนำวัสดุตNาง ๆ ท่ีหาไดLท้ัง

ในหLองและนอกหLองเรียน มาประดิษฐTเป�นตัวอักษร ครูสามารถนำวัสดุมาเสริมใหLนักเรียนไดL เชNน กาว 

กระดาษสี ดินสอสี เป�นตLน   

ฝ_กเขียน: คัดตัวอักษร Mm ลงในสมุดตัวเอง 

Day 2  
เรียนรูLเพลงประจำบท โชวTภาพใหLนักเรียนสังเกต เรียนรูLการออกเสียงตัวอักษรแบบชLาและเร็วข้ึน  เรียนรูLการ

ออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonic s Nn’ฟkงนิทานตัวอักษร n เรียนรูLเพลง เเละทNาทางของ

ตัวอักษร  n เรียนรูLทิศทางการเขียนตัวอักษร n  เรียนรูLคำศัพทTในนิทานการฝhกการออกเสียงพรLอมแสดง

ทNาทางของคำศัพทT กิจกรรมกลุNมโดยการฝhกบอกช่ือ เเละเสียงตัวอักษรพรLอมคำศัพทT ทำใบงานใชLสีเขียน

ตัวอักษร N n ท่ีเดิมซ้ำ ๆ จนเต็มตัวอักษรและลากเสLนเขาวงกต a ไปถึง n 

phonics song m to p: บอกนักเรียนวNาวิดีโอท่ีครูจะเปaด เป�นเพลงประกอบทNาทางตัวอักษร  m to 

p  บอกใหLนักเรียนทุกคนยืนข้ึนแสดงทNาทางไปพรLอมกับวิดีโอ  อยNางต้ังใจ  หลังจากดูวิดีโอจบแลLวครูถาม

นักเรียนวNามีตัวอักษรอะไรบLางและแตNละตัวอักษรมีทNาทางประกอบอยNางไรบLาง ครูอาจจะสุNมถามนักเรียน 

เรียนรูE: โชวTภาพใหLนักเรียนสังเกตดูดLวยตัวเองกNอน จากน้ันครูถามนักเรียนวNาเห็นอะไรในภาพบLาง มี

ตัวอักษรอะไรบLางและมีตัวอักษรท้ังหมดก่ีตัว ใหLนักเรียนนำสมุดข้ึนมาแลLวเขียนตัวอักษรท่ีนักเรียนเห็น 

และตัวอักษรน้ันมีก่ีตัว  เม่ือนักเรียนเขียนเสร็จเเลLวครูเล่ือนสไลดTใหLนักเรียนดูภาพตัวอักษรท่ีชัดเจน และ

ชNวยกันตอบอีกคร้ังวNาเห็นตัวอักษรอะไร และมีก่ีตัว 

 เรียนรูE: ใหLนักเรียนทุกคนออกเสียงตัวอักษรพรLอมกันโดยออกเสียงอยNางชLา ๆ ใหLชัดเจน  2 รอบ จากน้ัน

ใหLออกเสียงแบบเร็วข้ึน 2 รอบ ใหLชัดเจนโดยครูลองสุNมนักเรียนเป�นรายบุคคล    

Letter and Sound: เรียนรูLการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonics ’n’ ครูเลNนวิดีโอการ

ออกเสียงใหLนักเรียนดูปากและออกเสียงตาม จากน้ันครูกดท่ีตัวอักษรใหLนักเรียนฟkงพรLอมออกเสียงตาม

และทำทNาทางประกอบของตัวอักษร 3 คร้ัง 

Story: กNอนครูจะเปaดวิดีโอ ครูใชLคำถาม What is this?  ถามนักเรียนกNอนวNาเห็นอะไรบLาง นักเรียนจะ

ตอบเป�นภาษาไทย และบอกนักเรียนวNาในนิทานจะมีเสียงคำศัพทT จากน้ันครูจะเปaดใหLนักเรียนดูและฟkง

อยNางต้ังใจ พรLอมออกเสียงคำศัพทTตาม   หลังจากดูวิดีโอเสร็จครูถามนักเรียนวNานักเรียนจำคำศัพทTอะไร

ไดLบLาง ออกเสียงวNาอยNางไร ไฟลTนิทานตัว n (สำหรับครูเปaดเพ่ือเลNาดLวยตนเอง) 

Action and Song: ชวนนักเรียนทำทNากางแขนท้ังสองขLางออกเหมือนป�กเคร่ืองบิน จากน้ันเรียนรูLเพลง

ประจำตัวอักษรพรLอมทNาทางประกอบของตัวอักษร n ครูชวนนักเรียนทำทNาทางประกอบของตัวอักษร
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พรLอมกดเลNนวิดีโอ  n ใหLนักเรียนดู 2 รอบ และกดเลNนท่ีเพลงใหLนักเรียนฟkง พรLอมพานักเรียนทำทNาทาง

ประกอบตัวอักษร คำแปลเพลง 

How to write: ครูเลNนวิดีโอการเขียนตัวอักษร Nn พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยใชLน้ิวช้ีเขียนกลาง

อากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข 1, 2   ตามลำดับ 2 คร้ัง พรLอมออกเสียงของตัวอักษร จากน้ันพา

นักเรียนเขียนตัวอักษรโดยใชLศีรษะ เขียนตามลูกศร 2 คร้ังพรLอมบอกเสียงของตัวอักษร 

Vocabulary: นักเรียนทายกNอนวNาเห็นอะไรบLางเป�นภาษาไทย  จากน้ันลากรูปออกจากกัน คล๊ิกบน

รูปภาพจะไดLยินเสียงคำศัพทTและนักเรียนออกเสียงตาม ครูชวนนักเรียนทำทNาทางของคำศัพทT ดังน้ี รูปรัง

นก ใหLทำทNาเสียงของนกท่ีกำลังทำรังรLองจ๊ิบ ๆ รูปจมูก ทำทNาช้ีไปท่ีจมูก รูปตาขNายใหLทำทNา มือจับตาขNาย

กวาดไปมา 

Activity: ใหLนักเรียนแบNงกลุNม กลุNมละ 3 คน ครูบอกนักเรียนวNา ใหLคนท่ี 1 คือตัวอักษรพิมพTใหญN (บอก

ช่ือของตัวอักษร) คนท่ี 2 คือตัวอักษรตัวพิมพTเล็ก (ออกเสียง phonics พรLอมทำทNาทาง ) คนท่ี 3 คือ

คำศัพทTท่ีข้ึนตLนดLวยตัวอักษร (ใหLยกตัวอยNาง 1 คำศัพทT พรLอมออกเสียง) จากน้ันครูใหLตัวเเทนกลุNมมาจับ

ฉลากตัวอักษรท่ีแลLวกลับไปท่ีกลุNมเตรียมนำเสนอ (ครูจะเขียนฉลากตัวอักษรท่ีนักเรียนเคยเรียนมาเเลLว)  

Worksheet: แจก Abc with phonics4 Worksheet01 ใหLนักเรียนใชLสีเขียนตัวอักษร N n ท่ีเดิมซ้ำ ๆ

จนเต็มตัวอักษรและลากเสLนเขาวงกต a ไปถึง n ดูเฉลยท่ีน่ี 

Day 3 
เรียนรูLวิดีโอทNาเตLนของ Jack เรียนรูLรูปวงกลมท่ีมีลักษณะคลLายตัวอักษร O โดยการวาดรูปและการสังเกต

รูปภาพท่ีมีความคลLายกับตัวอักษร o เรียนรูLการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonics Oo เรียนรูL

ทิศทางการเขียนตัวอักษร Oo ฟkงนิทานตัวอักษร o เรียนรูLเพลง เเละทNาทางของตัวอักษร o เรียนรูLคำศัพทTใน

นิทานและเลNนเกมนับ1 , 2 , 3 อNานคำศัพทฺT และทำใบงานโยงเสLนจับคูNตัวอักษรกับคำศัพทT 

Warm up: เปaดวิดีโอใหLนักเรียนทุกคนยืนข้ึน เตรียมทำทNาทางตามวิดีโอ  

เรียนรูE: ครูใหLนักเรียนดูบนจอ ถามนักเรียนวNาเห็นอะไร ใหLนักเรียนตอบ หลังจากน้ันบอกนักเรียนวNาเป�น

รูปวงกลม ครูใหLโจทยTนักเรียนวNาเห็นรูปวงกลมแลLวนักเรียนคิดถึงอะไรบLาง  ใหLนักเรียนวาดรูปภาพส่ิงท่ีมี

ความคลLายรูปวงกลมลงในสมุดของตัวเองมาคนละ 1 รูปภาพ โดยบอกนักเรียนวNาใหLวาดอยNางรวดเร็ว 

หลังจากน้ันครูใหLนักเรียนโชวTรูปภาพนำเสนอของตัวเอง 

เรียนรูE: สไลดTภาพใหLนักเรียนดูทีละภาพ และครูอธิบายบอกนักเรียนวNา ภาพท่ีนักเรียนเห็นน้ี มีลักษณะ

เหมือนกับ ทรงกลมและคลLายตัวอักษร O โอ  

Letter and Sound: เรียนรูLการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonic ‘o’ ครูเลNนวิดีโอการ

ออกเสียงใหLนักเรียนดูปากและออกเสียงตาม จากน้ันครูกดท่ีตัวอักษรใหLนักเรียนฟkงพรLอมออกเสียงตาม

และทำทNาทางประกอบของตัวอักษร 3 คร้ัง 
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How to write: ครูเลNนวิดีโอการเขียนตัวอักษร Oo พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยใชLน้ิวช้ีเขียนกลาง

อากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข 1 ,2 และ 3  ตามลำดับ 2 คร้ัง พรLอมออกเสียงของตัวอักษร จากน้ันพา

นักเรียนเขียนตัวอักษรโดยใหLนักเรียนใชLศอกตัวเองเขียน ตามลูกศร 2 คร้ังพรLอมบอกเสียงของตัวอักษร 

Story: กNอนครูจะเปaดวิดีโอ ครูใชLคำถาม What is this?  ถามนักเรียนกNอนวNาเห็นอะไรบLาง นักเรียนจะ

ตอบเป�นภาษาไทย และบอกนักเรียนวNาในนิทานจะมีเสียงคำศัพทT จากน้ันครูจะเปaดใหLนักเรียนดูและฟkง

อยNางต้ังใจ พรLอมออกเสียงคำศัพทTตาม   หลังจากดูวิดีโอเสร็จครูถามนักเรียนวNานักเรียนจำคำศัพทTอะไร

ไดLบLาง ออกเสียงวNาอยNางไร ไฟลTนิทานตัว o (สำหรับครูเปaดเพ่ือเลNาดLวยตนเอง)  

Action and Song: ชวนนักเรียนทำทNาใชLน้ิวช้ีกดเปaดปaด สวิตซTไฟไปมา จากน้ันเรียนรูLเพลงประจำตัว

อักษรพรLอมทNาทางประกอบของตัวอักษร o ครูชวนนักเรียนทำทNาทางประกอบของตัวอักษรพรLอมกดเลNน

วิดีโอ  o ใหLนักเรียนดู 2 รอบ และกดเลNนท่ีเพลงใหLนักเรียนฟkง พรLอมพานักเรียนทำทNาทางประกอบ

ตัวอักษร คำแปลเพลง 

Vocabulary: ครูแสดงภาพท่ีข้ึนตLนดLวยตัวอักษร o เลNนเสียงคำศัพทTใหLนักเรียนฟkงเเละออกเสียงตาม 

จากน้ันครูชวนนักเรียนแสดงทNาทางของคำศัพทT ดังน้ี รูปวัว ออกเสียงวัวรLอง มอมอ รูปสLม ทำทNาวาด

กลมๆเหมือนสLม รูปปลาหมึก กระด๊ิกน้ิวเหมือนหนวดปลาหมึก 

Activity: นักเรียนน่ังเป�นวงกลม ครูใหLนักเรียนนับ 1 ,2 และ 3 ครูบอกนักเรียนวNา นับ 1 คือ วัว OX นับ 2 

คือ  สLม Orange และนับ 3 คือ ปลาหมึก Octopus นักเรียนนับ1 2 3 ไปจนครบทุกคน จากน้ันครูสไลดTไปท่ี

คำศัพทTคำไหนนักเรียนคนท่ีไดLหมายเลขคำศัพทTน้ัน ใหLยืนข้ึนแลLวออกเสียงคำศัพทTพรLอมทำทNาทางประกอบ

คำศัพทTน้ัน 

Worksheet: แจก Abc with phonics4 Worksheet02 ใหLนักเรียนโยงเสLนจับคูNตัวอักษรกับคำศัพทT

และระบายภาพคำศัพทTใหLถูกตLองพรLอมคัดตัวอักษร Oo ดูเฉลยท่ีน่ี 

Day 4 
เรียนรูLเพลงประจำบท เรียงตัวอักษรใหLถูกตLอง ฟkงนิทานตัวอักษร p  เรียนรูLเพลงเเละทNาทางของตัวอักษร p 

เรียนรูLคำศัพทTในนิทานเลNนเกมกระซิบคำศัพทT เรียนรูLการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonics 

Pp เรียนรูLทิศทางการเขียนตัวอักษร Pp กิจกรรมเขียนโคzดตัวอักษร 

Phonics song Mm to Pp: เป�นเพลงประจำตัวอักษร ท่ีนักเรียนไดLดูมาแลLว เป�นเพลงประกอบทNาทาง

ตัวอักษร  m to p  บอกใหLนักเรียนทุกคนยืนข้ึนแสดงทNาทางไปพรLอมกับวิดีโอ อยNางต้ังใจ หลังจากดู

วิดีโอจบแลLวครูถามนักเรียนวNามีตัวอักษรอะไรบLางและแตNละตัวอักษรมีทNาทางประกอบอยNางไรบLาง 

 ครูอาจจะสุNมถามนักเรียน 

เรียงตัวอักษร: ครูพานักเรียนออกเสียงตัวอักษรแตNละตัวกNอน จากน้ันใหLนำสมุด ดินสอ ข้ึนมา เขียน

ตัวอักษรเรียงลำดับใหLถูกตLอง เฉลย 

Story: กNอนครูจะเปaดวิดีโอ ครูใชLคำถาม What is this?  ถามนักเรียนกNอนวNาเห็นอะไรบLาง นักเรียนจะ

ตอบเป�นภาษาไทย และบอกนักเรียนวNาในนิทานจะมีเสียงคำศัพทT จากน้ันครูจะเปaดใหLนักเรียนดูและฟkง
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อยNางต้ังใจ พรLอมออกเสียงคำศัพทTตาม   หลังจากดูวิดีโอเสร็จครูถามนักเรียนวNานักเรียนจำคำศัพทTอะไร

ไดLบLาง ออกเสียงวNาอยNางไร  ไฟลTนิทานตัว p (สำหรับครูเปaดเพ่ือเลNาดLวยตนเอง) 

Action and Song: พานักเรียนทำทNาท่ีไดLมาจากนิทาน  ทำทNาหมูนLอยเป�าเทียน จากน้ันเรียนรูLเพลง

ประจำตัวอักษรพรLอมทNาทางประกอบของตัวอักษร p  ครูชวนนักเรียนทำทNาทางประกอบของตัวอักษร

พรLอมกดเลNนวิดีโอ  p ใหLนักเรียนดู 2 รอบ และกดเลNนท่ีเพลงใหLนักเรียนฟkง พรLอมพานักเรียนทำทNาทาง

ประกอบตัวอักษร คำแปลเพลง 

Vocabulary: ครูแสดงภาพท่ีข้ึนตLนดLวยตัวอักษร p เลNนเสียงคำศัพทTใหLนักเรียนฟkงพานักเรียนออกเสียง

ตาม และครูชวนนักเรียนแสดงทNาทางของคำศัพทTตามจินตนาการ ดังน้ี เชNน รูปหมู ทำทNาหมูรLองอูzด ๆ รูป

ปากกา ทำทNาจับปากกาเขียน รูปหมLอ ทำทNา ถือหูหมLอ 2 ขLาง 

Activity: ติดภาพคำศัพทT ABC with Phonics4 Cards02 ท่ีกระดาน ใหLนักเรียนเลNนเกมกระซิบคำศัพทT 3 

คำ ครูพานักเรียนออกเสียงคำศัพทTกNอนท่ีจะเลNนเกม มีคำวNา Pig Pen  Pot คนเลNนกNอนคือคนท่ีอยูNคนแรก จะ

ออกเสียงคำศัพทTโดยใหLนักเรียนเลือกคำศัพทTเอง เชNน Pen กระซ๊ิบเบา ๆ มาเร่ือย ๆ จนถึงคนสุดทLาย ตLองว่ิง

มาแตะท่ีภาพคำศัพทT คือ ปากกา จากปน้ันว่ิงตNอเเถวกันเลNนจนครบ  

Letter and Sound: เรียนรูLการออกเสียงช่ือของตัวอักษร การออกเสียง phonics p ครูเลNนวิดีโอการ

ออกเสียงใหLนักเรียนดูปากและออกเสียงตาม จากน้ันครูกดท่ีตัวอักษรใหLนักเรียนฟkงพรLอมออกเสียงตาม

และทำทNาทางประกอบของตัวอักษร 3 คร้ัง 

How to write: ครูเลNนวิดีโอการเขียนตัวอักษร Pp พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยใชLน้ิวช้ีเขียนกลาง

อากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข 1 ,2 ตามลำดับ 2 คร้ัง พรLอมออกเสียงของตัวอักษร จากน้ันพานักเรียน

เขียนตัวอักษรโดยใชLเทLาขวา เขียนตามลูกศร 2 คร้ังพรLอมบอกเสียงของตัวอักษร 

Activity : แสดงตัวอักษรใหLนักเรียนดูถามนักเรียนวNา เลข 1 แทนตัวอักษรอะไร ถามตNอไป 

(2,3,4,5,6,7,8) จากน้ันครูบอกนักเรียนวNา จะมีตัวอักษรตัวพิมพTใหญNและตัวพิมพTเล็ก ใหLนักเรียนดูและ

สังเกตดี ๆ  ใหLนักเรียนทำใบงาน Abc with phonics4 worksheet03 โดยใหLนักเรียนเขียนตัวอักษรใหL

ตรงกับตัวเลขในชNอง ดูเฉลยท่ีน่ี 

 

Day 5 
ทบทวนและประเมินผล  ทบทวนเพลงประจำตัวอักษร เรียนรูLการออกเสียงตัวอักษร ทบทวนเสียงของ

ตัวอักษร ทบทวนคำศัพทTโดยการวาดรูปคำศัพทTจากเสียงท่ีไดLยิน  และทำเเบบประเมินเขียนตัวอักษรจากเสียง

ท่ีไดLยิน  และเขียนตัวอักษรจากวิดีโอทNาทางของตัวอักษรและเขียนตัวอักษรจากเสียง phonics ท่ีไดLยิน 

Warm up: บอกใหLนักเรียนทุกคนยืนข้ึนแสดงทNาทางไปพรLอมกับวิดีโออยNางต้ังใจ  หลังจากดูวิดีโอจบ

แลLวครูถามนักเรียนวNามีตัวอักษรอะไรบLางและแตNละตัวอักษรมีทNาทางประกอบอยNางไรบLาง ครูอาจจะสุNม

ถามนักเรียน 
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เรียนรูE: ใหLนักเรียนทุกคนออกเสียงตัวอักษรพรLอมกันโดยออกเสียงอยNางชLา ๆ ใหLชัดเจน 2 รอบ จากน้ัน

ใหLออกเสียงแบบเร็วข้ึน 2 รอบ ใหLชัดเจนโดยครูลองสุNมนักเรียนเป�นรายบุคคล    

ทบทวนเสียงตัวอักษร: สไลดTตัวอักษรใหLนักเรียนตอบเป�นช่ือของตัวอักษรและเสียง Phonics พรLอมแสดง

ทNาทาง 

ทบทวนเสียงคำศัพทk: ใหLนักเรียนวาดรูปคำศัพทTจากเสียงท่ีไดLยิน  เม่ือเสร็จแลLวครูเล่ือนเฉลยใหLนักเรียนดู  

ประเมินผล: แจก Abc with phonics4 Evaluation ครูเลNนเสียงช่ือตัวอักษรใหLนักเรียนฟkง ขLอละ 3 คร้ัง 

นักเรียนตLองเขียนตัวพิมพTใหญNและตัวพิมพTเล็ก  น่ังหNาง ๆ กัน เขียนตัวอักษรท่ีไดLยิน  

ประเมินผล: ครูเลNนวิดีโอแสดงทNาทางของตัวอักษร ขLอละ 3 คร้ัง ใหLนักเรียนน่ังหNาง ๆ กัน ฟkงอยNางต้ังใจ 

และเขียนตัวอักษรท่ีไดLยิน 

ประเมินผล: ครูเลNนเสียง Phonics ใหLนักเรียนฟkง ขLอละ 3 คร้ัง ใหLนักเรียนฟkงอยNางต้ังใจแลLวเขียน

ตัวอักษรท่ีไดLยิน 

 

 


