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Reader 8 – ‘a’
เป้าหมาย: ทบทวนเรื่องการใช้ and  เเละ เรียนเรื่องการใช้ a ด้วยคำ
ศัพท์จาก Word family dog, fan, ant, egg, ox, ant นักเรียนเข้าใจ
การใช้ a เเละ an เเละ สามารถนำ and เชื่อมระหว่างคำศัพท์ได้
หัวข้อ: หนังสือเริ่มต้นด้วยการทบทวนเรื่องการใช้ and ด้วยวิดีโอ สไลด์
อ่านออกเสียง 
เเละบอกความหมายของประโยค   ตามด้วยเรียนเรื่องการใช้ a ซึ่ง
นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าการใช้ a วางหน้าคำนามจะหมายความว่าสิ่งนั้น
มีเพียงหนึ่งเท่านั้น เช่น a dog หมาหนึ่งตัว เเต่ถ้าคำนามใดที่ขึ้นต้น
ด้วยสระ a, e, i, o, u  เช่น ant  จะใช้ an  วางหน้าคำนามนั้น เช่น an 
ant  มดหนึ่งตัว เเละฝึกการเขียน ให้ความหมายของประโยค ผ่านการ
ทำกิจกรรมต่าง ๆ
สัปดาห์:
Day 1: ทบทวนเรื่องการใช้ and ด้วยวิดีโอ Repeat and  เเละสไลด์
อ่านออกเสียงบอกความหมายของคำศัพท์ เเละประโยค  ant, rat, pig, 
jet, cat and ham, mom and dad, boy and bug
Day 2: เรียนรู้การใช้ a, an จากภาพ เเละคำศัพท์ผ่านการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ  
Day 3: เรียนรู้การใช้ a ในประโยค ออกเสียง เเละบอกความหมาย 
เช่น ‘a boy and a dog.’  ‘an ant and a fan.’ 
Day 4: ทบทวนจากกิจกรรมอ่านออกเสียง เเละเขียนประโยคโดย
การใช้ a เเละ and เเละประเมินผล
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Day 1 
ทบทวนเรื่องการใช้ and ด้วยวิดีโอ Repeat and  เเละสไลด์อ่านออก
เสียง บอกความหมายของคำศัพท์
เเละประโยค  ant, rat, pig, jet, cat and ham, mom and dad, boy 
and bug      
วิดีโอทบทวน and: ครูเปิดวิดีโอ Repeat and  ให้นักเรียนดู ถาม
นักเรียนว่าเห็นอะไรบ้างจากวิดีโอ 
อ่านคำศัพท์: ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ เเละประโยค โดยให้
นักเรียนพยายามอ่านออกเสียงด้วยตนเองก่อน  จากนั้นถามนักเรียน
ว่าคำศัพท์ตรงกับภาพหรือยัง ถ้ายังภาพที่ถูกต้องคืออะไร
ทบทวนประโยค: ให้นักเรียนอ่านออกเสียงประโยค เเละบอกความ
หมาย
ฝึกฝน: ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ เเละคำเเปล ลงสมุด มี 3 ข้อที่เป็น
สไลด์รูปภาพ ให้นักเรียนพยายามเขียนด้วยตนเองก่อน ถ้านักเรียน
เขียนไม่ได้เลื่อนสไสด์ถัดไปจะเป็นเฉลย เเละสไลด์สุดท้ายจะเป็น
คำเเปลภาษาไทย 

page  of 2 6



TKR English       Reader  8 – ‘a’ v2

Day 2
เรียนรู้การใช้ a, an จากภาพ เเละคำศัพท์ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
วิดีโอ A and An song: เปิดวิดีโอให้นักเรียนดูอย่างตั้งใจ ถาม
นักเรียนว่าเห็นอะไรในวิดีโอบ้าง
เรียนรู้การใช้ a: ครูถามนักเรียนว่าเห็นอะไรในภาพ ให้นักเรียนตอบ
เป็นภาษาไทย (หมาหนึ่งตัว)
เรียนรู้การใช้ a: ครูถามนักเรียนว่าเห็นอะไร ให้นักเรียนอ่านออก
เสียงให้นักเรียนพยายามอ่านออกเสียงเองก่อน เเละถามนักเรียน
ต่อว่านักเรียนคิดว่า a หมายความว่าอย่างไร
เรียนรู้การใช้ a: ครูให้นักเรียนออกเสียงจากคำศัพท์ที่เห็น พยายาม
ออกเสียงด้วยตนเองก่อน จากนั้นจึงกดเสียงให้นักเรียนฟัง เเละ
อธิบายให้นักเรียนฟังว่า 2 คำนี้อ่านออกเสียงต่างกัน เเต่มีความ
หมายเหมือนกัน  ดังเช่นตัวอย่างข้างต้น คำว่า “a dog” คือ หมาหนึ่ง
ตัว
อ่านคำศัพท์: ให้นักเรียนอ่านประโยคในสไสด์  พร้อมบอกความ
หมายของคำศัพท์เป็นภาษาไทย (หมูหนึ่งตัว, พัดลมหนึ่งตัว)       
เรียนรู้การใช้ an: ครูอธิบายให้นักเรียนฟัง ถ้าคำนามใด ๆ ที่ขึ้นต้น
ด้วยเสียงสระจะใช้ an วางหน้าคำนามนั้น ถามนักเรียนก่อนว่าสระ
ในภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้าง ให้นักเรียนพยายามออกเสียงสระด้วย
ตนเองก่อน                         
เรียนรู้การใช้ an: ครูอธิบายให้นักเรียนฟัง ยกตัวอย่างคำ
ว่า ant  ครูถามนักเรียนว่า ant เเปลว่าอะไร จากนั้นอธิบายต่อว่าเรา
จะใช้ an  วางหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ เช่น an ant ให้
นักเรียนอ่านออกเสียง พร้อมบอกความหมายของคำศัพท์เป็นภาษา
ไทย (มดหนึ่งตัว)
เรียนรู้: ครูถามนักเรียนว่าเห็นอะไรบ้าง เเละถามนักเรียนว่าสุนัขใน
ภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไร ถ้านักเรียนออกเสียงไม่ได้ ให้ครูกดที่
รูปภาพเพื่อฟังเสียง เเละให้นักเรียนออกเสียงตาม จนครบทุกภาพ
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เรียนรู้: ให้นักเรียนออกมาสไลด์คำศัพท์ เเละรูปภาพ อ่านออกเสียง 
เเละบอกความหมายของคำศัพท์เป็นภาษาไทย (หมาหนึ่งตัว, พัดลม
หนึ่งตัว, มดหนึ่งตัว, ไข่หนึ่งฟอง, วัวหนึ่งตัว)
ฝึกฝนการใช้ a เเละ an: เเบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดย
นักเรียนชายเป็นกลุ่ม a  เเละนักเรียนหญิงเป็นกลุ่ม an  ถ้าครูสไลด์
ได้คำว่า boy นักเรียนหญิงที่กลุ่ม an ต้องวิ่งไปหานักเรียนชายที่อยู่
กลุ่ม a ถ้าครูสไลด์ได้คำว่า apple นักเรียนชายกลุ่ม a ต้องวิ่งไปหา
นักเรียนนักเรียนหญิงที่อยู่กลุ่ม an ก่อนที่จะเริ่มสไลด์คำต่อไปนัก
เรียนต้องเเยกไปอยู่ที่กลุ่มของตนเองก่อน เมื่อจบเกมแล้วถาม
นักเรียนว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรม
ฝึกฝนการใช้ a เเละ an: เเบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดย
นักเรียนชายเป็นกลุ่ม a เเละนักเรียนหญิงเป็นกลุ่ม an  ถ้าครูสไลด์
ได้คำว่า boy นักเรียนหญิงที่กลุ่ม an ต้องวิ่งไปหานักเรียนชายที่อยู่
กลุ่ม a ถ้าครูสไลด์ได้คำว่า apple นักเรียนชายกลุ่ม a ต้องวิ่งไปหา
นักเรียนนักเรียนหญิงที่อยู่กลุ่ม an ก่อนที่จะเริ่มสไลด์คำต่อไปนัก
เรียนต้องเเยกไปอยู่ที่กลุ่มของตนเองก่อน เมื่อจบเกมแล้วถาม
นักเรียนว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรม
ฝึกฝน: ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงสมุด เเละเว้นที่ว่างข้างหน้าไว้เติม 
a เเละ an ให้ถูกต้อง
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Day 3
เรียนรู้การใช้ a ในประโยคออกเสียง เเละบอกความหมาย เช่น ‘a 
boy and a dog.’ ‘an ant and 
a fan.’ 
เรียนรู้: ให้นักเรียนอ่านออกเสียงประโยค เเละบอกความหมายของ
ประโยค ให้นักเรียนพยายามออกเสียงเองโดยที่ครูไม่ต้องบอก
เรียนรู้: ครูถามนักเรียนว่าเห็นอะไรในภาพ 
เรียนรู้การผสมประโยค: ครูถามนักเรียนว่าเห็นอะไร ให้นักเรียนอ่าน
ออกเสียงประโยค เเละบอกความหมายของประโยคเป็นภาษา
ไทย (เด็กผู้ชายหนึ่งคน เเละหมาหนึ่งตัว) ให้นักเรียนพยายามออก
เสียงเองโดยที่ครูไม่ต้องบอก
เรียนรู้การผสมประโยค: ให้นักเรียนอ่านออกเสียงประโยค เเละบอก
ความหมายของประโยคเป็น ภาษาไทย (มดหนึ่งตัวเเละพัดลมหนึ่ง
ตัว) ให้นักเรียนพยายามออกเสียงเองโดยที่ครูไม่ต้องบอก
เรียนรู้: ให้นักเรียนอ่านออกเสียงประโยค เเละบอกความหมายของ
ประโยค ให้นักเรียนพยายามออกเสียงเองโดยที่ครูไม่ต้องบอก
เขียนคำศัพท์:ให้นักเรียนเขียนคำเเปลเป็นภาษาไทย เเละเขียนภาษา
อังกฤษลงในช่องว่างให้ถูกต้อง   
โยงเส้นจับคู่: ให้นักเรียนอ่านออกเสียงเเต่ละประโยควาดภาพ เเละ
เขียนประโยคลงสมุด โยงเส้นจับคู่ภาพให้ถูกต้อง (หากตัวหนังสือ
เล็กมากให้ใช้ Clt และ + เพื่อขยายหน้าจอ เมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้ว
สามารถ ใช้ Clt และ – เพื่อลดขนาดหน้าจอให้เท่าเดิม)     
ฝึกฝนการเขียนคำศัพท์: ให้นักเรียนเขียนประโยคเป็นภาษาอังกฤษ
จากภาพที่เห็นลงสมุด
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Day 4
ทบทวนจากกิจกรรมอ่านออกเสียง เเละเขียนประโยคโดยการใช้ a เเละ 
and  เเล
ใบงาน: ปริ้นเเบบทดสอบให้ครบจำนวนนักเรียน
วิดีโอ A and An song: เปิดวิดีโอให้นักเรียนดูอย่างตั้งใจ ถาม
นักเรียนว่า สระในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง ถามต่อว่า a เเละ an ใน
วิดีโอหมายถึงอะไร
ทบทวนคำศัพท์: ให้นักเรียนอ่านออกเสียง เเละบอกความหมายของ
คำศัพท์ ให้นักเรียนพยายามอ่านออกเสียงด้วยตนเองก่อน เเล้วจึง
กดเสียงให้นักเรียนฟัง
ทบทวนประโยค: ให้นักเรียนอ่านออกเสียง เเละบอกความหมายของ
ประโยค
ประเมินผล:  เเจกเเบบทดสอบ Beginner 1/7 Evaluation ให้
นักเรียน                           
ข้อ 1. ให้นักเรียนเติม a เเละ an หน้าคำศัพท์ให้ถูกต้อง                                                          
ข้อ 2. ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ประโยคให้ถูกต้อง                                                                   
ข้อ 3. ให้นักเรียนเขียนประโยคเป็นภาษาอังกฤษจากภาพให้ถูกต้อง
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