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Double Vowels lesson plan 
เป้าหมาย : นักเรียนรู้เเละเข้าใจกฏการออกเสียงของสระสองตัว (Double Vowels ‘ee’, ‘oo’) นักเรียนสามารถ
ออกเสียง สะกดคำ เขียน บอกความหมายของคำศัพท์เเละประโยคในบทเรียนที่กำหนดได้ เข้าใจประโยคที่ใช้ใน
บทเรียน 
หัวข้อ : หนังสือเรื่มต้นด้วยการทบทวน Word ending in ‘e’ ออกเสียง เขียนเเละบอกความของคำศัพท์ จากวิดีโอ 
เรียนรู้การออกเสียงของสระสองตัว (Double Vowels ‘ee’, ‘oo’)  ผ่านวิดีโอ เรียนรู้การออกเสียงคำศัพท์เเละ
บอกความหมายจากภาพ เรียนรู้การใช้ประโยคถาม – ตอบจากวิดีโอ เกมเเละกิจกรรมการสนทนา นักเรียนจะได้
เรียนรู้การฟัง การอ่านออกเสียง การเขียน เเละบอกความหมายของ คำศัพท์เเละประโยคผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ 
สัปดาห์ : 
Day 1 : ทวบทวนคำศัพท์ใน Word ending in ‘e’ จากวิดีโอ คำศัพท ์บทสนทนาถาม – ตอบ นักเรียนจะได้เรียนรู้
ผ่านการฟัง เเละบอกความหมายของคำศัพท์ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ 
Day 2 : เรียนรู้กฏการออกเสียง Double vowels ‘oo’ ผ่านวิดีโอ คำศัพท์เเละภาพ เรียนรู้คำศัพท์ การออกเสียง
เเละความหมายจากภาพ เรียนรู้การใช้ประโยค ‘What is this?’ เเละ ‘How many feet’ เเละตอบจากภาพ 
เรียนรู้การออกเสียงของ Double vowels ‘ee’ เเละบอกความหมายจากภาพ เเละกิจกรรมจับคู่คำศัพท์ นักเรียน
จะได้เรียนรู้ผ่านการฟัง การออกเสียงเเละบอกความหมายของคำศัพท์ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ 
Day 3 : เรียนรู้คำศัพท์ การออกเสียง การเขียนของ Double vowels ‘oo’, ‘ee’ ผ่านวิดีโอ ฝึกฝนทักษะการเขียน
ประโยค ‘I see……’ จากภาพ เรียนรู้การใช้ประโยค ‘What did you see?’ เเละตอบ ‘I saw……’ จากภาพ 
เรียนรู้การสร้างประโยคจากการ์ดคำศัพท์ 
Day 4 : ทบทวนคำศัพท ์Double vowels ผ่านการอ่านออกเสียงเเละบอกความหมายของคำศัพท์ กิจกรรมเกม
กระซิบ เเละทำเเบบประเมิน
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Day 1 
ทวบทวนคำศัพท์ใน Word ending in ‘e’ จากวิดีโอ คำศัพท์ บทสนทนาถาม – ตอบ นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการ
ฟังเเละบอกความหมายของคำศัพท์ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ 
วิดีโอ : ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู เมื่อดูจบเเล้ว ครูเเละนักเรียนพูดคุยกันว่านักเรียนเห็นอะไรบ้างในวิดีโอ 
เรียนรู้ : ครูโชว์ประโยคให้นักเรียนดูจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงเเละบอกความหมายของประโยค 
เรียนรู้ : ครูโชว์คำศัพท์ให้นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงเเละสะกด ‘cut’ ด้วย Phonics เเละบอก
ความหมาย จากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงเเละสะกด ‘cute’ ด้วย Phonics เเละบอกความหมาย เมื่อนักเรียนออก
เสียงทั้งสองคำเเล้ว ครูเเละนักเรียนพูดคุยกันว่าทำไมสองคำที่มีสระเหมือนกันถึงออกเสียงต่างกัน นักเรียนต้องตอบว่า
เพราะว่าคำท่ีสองลงท้ายด้วย ‘e’ เสียงสระจึงต่างกัน 
วิดีโอ : ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู เมื่อนักเรียนดูจบเเล้ว 1 รอบ ครูให้นักเรียนเตรียมสมุดเเละดินสอข้ึนมา ให้นักเรียน
เขียนคำศัพท์จากวิดีโอให้ได้มากท่ีสุด เมื่อนักเรียนพร้อมเเล้วครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูอีกรอบเเละเขียนคำศัพท์ที่
นักเรียนยินลงสมุด ในวิดีโอครู Kellie จะถามว่า ‘How are you today?’ ให้นักเรียนตอบคำถามของครู Kellie ด้วย 
เรียนรู้ : ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์เเละบอกความหมายของคำศัพท์ 
เรียนรู้ : ครูให้นักเรียนอ่านประโยคทั้งสองประโยคด้วยตนเองก่อน  เมื่อนักเรียนอ่านเเล้วกดเสียงให้นักเรียนฟัง เเละ
ให้นักเรียนออกเสียงตาม ให้นักเรียนบอกความหมายของประโยคเเรก “Do you like bananas ? – คุณชอบกล้วย
ไหม” เเละบอกความหมายของประโยคที่สอง “Yes, I like bananas. – ใช่ฉันชอบกล้วย” เเละสนทนาในหน้าถัดไป 
เรียนรู้ : ครูสุ่มนักเรียน 5 คู ่ให้นักเรียนสนทนาถาม ‘Do you like……….?’ เเละตอบ ‘Yes,I like………’จากภาพ 
จนครบทุกภาพ เหมือนตัวอย่างในหน้าที่ 9  
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Day 2 
เรียนรู้กฏการออกเสียง Double vowels ‘oo’ ผ่านวิดีโอ คำศัพท์เเละภาพ เรียนรู้คำศัพท์ การออกเสียงเเละ
ความหมายจากภาพ เรียนรู้การใช้ประโยค ‘What is this?’ เเละ ‘How many feet’ เเละตอบจากภาพ เรียนรู้การ
ออกเสียงของ Double vowels ‘ee’ เเละบอกความหมายจากภาพ เเละกิจกรรมจับคู่คำศัพท์ นักเรียนจะได้เรียนรู้
ผ่านการฟัง การออกเสียงเเละบอกความหมายของคำศัพท์ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ 
กิจกรรมจิตศึกษา : ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู เมื่อดูจบเเล้วพูดคุยกันว่าภาพที่นักเรียนเห็นทั้งหมดคืออะไร เมื่อ
นักเรียนตอบเเล้ว ถามนักเรียนต่อว่าในภาษาอังกฤษคำนี้คือว่าอะไร 
เรียนรู้ : นอกจากเสียงสระที่นักเรียนได้เรียนเเล้ว ก็ยังมีเสียงสระอ่ืน ๆ อีก ครูโชว์ภาพให้นักเรียนดูเเละถามนักเรียน
ว่า จากภาพที่นักเรียนเห็น ในภาษาอังกฤษเรียนกว่าอะไร เมื่อนักเรียนตอบเเล้ว ครูสุ่มนักเรียน 2 คน ออกมาเขียน
คำศัพท์คนละคำที่กระดาน 
เรียนรู้ : ครูถามนักเรียนว่าตัวอักษรอะไรที่ออกเสียงสระเป็นเสียงยาว เหมือน ‘u’ เมื่อนักเรียนตอบเเล้ว ครูบอก
นักเรียนว่าคำบางคำจะมีที่เสียงต่างกัน ถ้ามีสระสองตัวอยู่ติดกัน เสียง ‘oo’ ในคำว่า ‘moom’ เสียงจะยาวกว่าคำว่า 
‘foot’  เเละให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์เเละบอกความหมาย 
เรียนรู้ : ครูกดเสียงให้นักเรียนฟังเเละถามนักเรียนว่ามีตัวอะไรบ้าง เมื่อนักเรียนตอบเเล้วให้นักเรียนสะกดคำท่ี
นักเรียนได้ยิน จากนั้นพูดคุยกันว่าเสียงที่นักเรียนได้ฟังนั้น ออกเสียงเหมือนกันกับสองคำที่นักเรียนพ่ึงได้เรียนไป 
เรียนรู้ : ครูโชวภ์าพเเละคำศัพท์ให้นักเรียนดูเเละให้นักเรียนออกเสียงคำศัพท์ เมื่อนักเรียนออกเสียงเเล้วถามนักเรียน
ต่อว่าคำศัพท์ที่นักเรียนเห็นเเปลว่าอะไรในภาษาไทย 
เรียนรู้ : ครูโชวภ์าพเเละคำศัพท์ให้นักเรียนดูเเละให้นักเรียนออกเสียงคำศัพท์ เมื่อนักเรียนออกเสียงเเล้วถามนักเรียน
ต่อว่าคำศัพท์ที่นักเรียนเห็นเเปลว่าอะไรในภาษาไทย 
เรียนรู้ : ครูโชว์สองคำศัพท์ให้นักเรียนดู เเละถามนักเรียนว่าสองคำศัพท์ที่นักเรียนเห็นนี้ออกเสียงเหมือนกันหรือไม่ 
ครูให้นักเรียนออกเสียงสองคำศัพท์ ให้ครูเน้นที่การออกเสียงของตัวสะกด 
เรียนรู้ : จากคำศัพท์ที่นักเรียนได้อ่านออกเสียงหน้าที่ 17 ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า สระ ‘oo’  ในคำว่า ‘food’ จะ
ออกเสียงยาวกว่า สระ ‘oo’ ในคำว่า ‘foot’ 
เรียนรู้ : ครูถามนักเรียนว่านักเรียนจำคำศัพท์ที่นักเรียนได้เรียนใน ‘My body’  ได้ไหม โชวภ์าพให้นักเรียนดู (คลิ๊
กบนลูกศรสีแดงเพ่ือฟังคำถาม What is this?) เเละถามนักเรียนว่าภาพที่ลูกศรชี้ ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร เมื่อ
นักเรียนตอบแล้วให้เลื่อนหน้าถัดไปเพ่ือฟังคำตอบ 
เรียนรู้ : ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า เท้าหนึ่งข้างในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า ‘foot’ เเละเท้าสองข้างในภาษาอังกฤษ
เรียกว่า ‘feet’ เเละถามนักเรียนต่อว่า ตัว ‘ee’ สองตัว มีเสียงอย่างไร เมื่อนักเรียนตอบเเล้ว พูดคุยกับนักเรียนต่อว่า 
ตัว ‘oo’ สองตัว มีเสียงเป็นสระ ‘uuu’ เเละตัว ‘ee’ สองตัว มีเสียงเป็นสระเสียงยาวเหมือนตัว ‘e’  ให้นักเรียน อ่าน
ออกเสียงเเละบอกความหมาย 
กิจกรรม : ให้นักเรียนจับคู่เพ่ือสนทนา  โดยให้นักเรียนตกลงกันก่อนว่าใครจะเป็นคนถามเเละตอบก่อน เมื่อตกลงกัน
ได้เเล้ว ให้นักเรียนที่เป็นคนถาม ก้าวเท้า 1 ข้างหรือ 2 ข้างก็ได้ให้นักเรียนเลือกเอง เเละถามคู่ของตนเองว่า ‘How 
many feet?’ เเละนักเรียนที่เป็นคนตอบต้องตอบว่า ‘One foot’ หรือ ‘Two feet’ คำตอบขึ้นอยู่กับว่าคนที่ถาม 
ก้าวเท้า 1 ข้างหรือ 2 ข้างออกมา เมื่อตอบเเล้วให้นักเรียนสลับหน้าที่กัน คนที่ถามเปลี่ยนมาเป็นคนตอบ เเละคนที่
ตอบเปลี่ยนมาเป็นคนถาม ถ้านักเรียนถามว่าจะก้าวขาสองข้างออกมาพร้อมกันอย่างไรให้นักเรียนเป็นคนคิดหาวิธีด้วย
ตนเอง 
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เรียนรู้ : ครูโชวภ์าพให้นักเรียนดูเพื่อนเเนะนำคำศัพท์อ่ืนๆ ที่ม ี‘ee’ ครูชี้ไปที่ละภาพเเละให้นักเรียนอ่านออกเสียง
เเละบอกความหมายของคำศัพท์เป็นภาษาไทย 
กิจกรรม : เเบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 4-5 คน เเจกใบงานให้กลุ่มล่ะ 1 คู ่คือใบงานรูปภาพเเละคำศัพท์ ให้เเต่ละกลุ่ม
ตัดใบงานรูปภาพเเละคำศัพท์ Beginner2/3 Cards01 ออกเป็นชิ้น เเต่ละกลุ่มมี 9 รูปภาพเเละ 9 คำศัพท์ จากนั้นให้
นักเรียนจับคู่รูปภาพกับคำศัพท์ให้ถูกต้อง จากนั้นให้นักเรียนเเต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานของตนเอง โดยเลือก 1 
คำศัพท์พร้อมกับรูปภาพ ออกเสียงคำศัพท์ บอกความหมายของคำศัพท์ พูดคุยเรื่องการออกเสียงของคำศัพท์นั้นที่
นักเรียนนำเสนอ  
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Day 3 
เรียนรู้คำศัพท์ การออกเสียง การเขียนของ Double vowels ‘oo’, ‘ee’ ผ่านวิดีโอ ฝึกฝนทักษะการเขียนประโยค  
‘I see……’ จากภาพ เรียนรู้การใช้ประโยค ‘What did you see?’ เเละตอบ ‘I saw……’ จากภาพ เรียนรู้การสร้าง
ประโยคจากการ์ดคำศัพท์ 
สิ่งท่ีต้องเตรียม : ปริ้นคำศัพท์เเละตัดออกเป็นชิ้นเพ่ือนำไปใช้ในกิจกรรมหน้า 25 
วิดีโอ : ครูให้นักเรียนเตรียมสมุดเเละดินสอขึ้นมา เเละครูบอกนักเรียนว่า ให้นักเรียนตั้งใจดูวิดีโอเเละเขียนคำศัพท์ที่
นักเรียนได้ยินจากวิดีโอลงสมุด จากนั้นครูถามนักเรียนว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างที่นักเรียนได้ยินจากวิดีโอเเละคำศัพท์นั้นมี
ความหมายว่าอย่างไรบ้าง   
เรียนรู้ : ครูโชว์ประโยคให้นักเรียนดูเเละให้นักเรียนอ่านออกเสียง พูดคุยกันเรื่องคำศัพท์ในประโยคเเละช่วยกันเเปล 
ความหมายของประโยค 
วิดีโอ : ครูเป็นวิดีโอให้นักเรียนดูเมื่อดูจบเเล้วให้ครูหยิบสิ่งของที่นักเรียนรู้จักคำศัพท์ เช่น สมุดเเละถามนักเรียนว่า 
‘Can you see a book?’ หรือ หยิบดินสอขึ้นมา เเละถามนักเรียนว่า ‘Can you see a ball?’ เมื่อนักเรียนตอบ
เเล้วครูถามนักเรียนว่า คำว่า ‘see’ มีเเปลว่าอะไร 
ฝึกฝนทักษะการเขียน 1 : ครูโชว์ภาพจากบทเรียน Phonics ในตัวอักษร b ให้นักเรียนนำสมุด ดินสอขึ้นมาเเละให้
นักเรียนเขียนคำศัพท์จากภาพที่นักเรียนเห็นให้มากท่ีสุดที่นักเรียนสามารถเขียนได้ โดยนักเรียนต้องเขียนเป็นประโยค
เริ่มจาก ‘ I see ….’ เช่น I see bee. 
ฝึกฝนทักษะการเขียน 2 : ให้นักเรียนนำสมุด ดินสอขึ้นมา ครูโชว์ภาพให้นักเรียนดูเเละบอกนักเรียนว่า ให้นักเรียน
เขียนสิ่งที่นักเรียนเห็นจากภาพให้มากท่ีสุด 
เรียนรู้ : จากรูปภาพที่นักเรียนได้เขียนสิ่งที่นักเรียนเห็นเเล้ว ให้ครูสุ่มนักเรียน 3-5 คน เเละถามนักเรียนว่า ‘What 
did you see?’ นักเรียนต้องตอบว่า ‘I saw……..’  ให้นักเรียนตอบส่ิงที่นักเรียนได้เขียนลงสมุด 
กิจกรรม : ครูเเบ่งนักเรียนออกเป็น 2 – 3 กลุ่ม จากนั้นนำการ์ดคำศัพท์ Beginner2/3 Cards02ไปติดที่กระดาน 2 
ฝั่ง คือ ฝั่งภาษาไทยเเละฝั่งภาษาอังกฤษ กระจายการ์ดคำศัพท์ออก จากนั้นส่งตัวเเทนมากลุ่มละ 1 คน ตัวเเทนกลุ่ม
ต้องวางหนังสือไว้บนหัวตัวเองเเล้วจึงเดินไปหยิบการ์ดมาครั้งละ 1 คำ เพ่ือมาสร้างประโยค โดยไปหยิบการ์ดคำ
ภาษาไทยก่อน เเล้วจึงไปหยิบการ์ดคำภาษาอังกฤษ เมื่อได้เเล้วให้เปลี่ยนตัวเเทนกลุ่มคนใหม่ไปหยิบการ์ด ทำต่อไป
เรื่อย ๆ จนหมด (ห้ามทำหนังสือบนหัวตก ถ้าตกให้มาเริ่มใหม่เเละสามารถ หยิบการ์ดได้ครั้งละ 1 ใบ) จากนั้นให้
นักเรียนเเต่ละกลุ่มเรียงประโยคเเล้วเขียนประโยคทั้งหมดลงบนกระดาษ A4  เเต่ละกลุ่มนำเสนอประโยคของกลุ่ม  
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Day 4 
ทบทวนคำศัพท์ Double vowels ผ่านการอ่านออกเสียงเเละบอกความหมายของคำศัพท์ กิจกรรมเกมกระซิบ เเละ
ทำเเบบประเมิน 
ทบทวน : ให้นักเรียนอ่านออกเสียงเเละบอกความหมายของคำศัพท์ต่อไปนี้                                                                                                        
กิจกรรม : ครูเเบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเท่า ๆ กัน ครูบอกนักเรียนว่าเราจะเล่นเกมกระซิบ ครูบอกวิธีการเล่นเกมให้
นักเรียนฟังว่า ให้ตัวเเทนกลุ่มเเต่ละกลุ่ม ออกมารับประโยคจากครูเป็นภาษาไทย จากนั้นนำประโยคท่ีได้รับไปกระซิบ
ต่อให้กับสมาชิกในกลุ่ม เมื่อถึงคนสุดท้ายให้คนสุดท้ายของกลุ่ม เขียนประโยคท่ีได้รับเป็นภาษาอังกฤษลงกระดาษที่ครู
ได้เตรียมไว้ไห้ในเเต่ละกลุ่ม เมื่อจบเกมรอบเเรกเเล้วให้สลับตัวเเทนออกไปรับประโยคกับครู  นักเรียนทุกคนในเเต่ละ
กลุ่มจะได้ออกมารับประโยคจากครูเเละได้เขียนประโยคเป็นภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนเล่นไปเรื่อยๆจบครบทุกประโยค 
คำอธิบายเพ่ิมเติม 
ทบทวน : ให้ครูสุ่มนักเรียน 1-2 คู ่สนทนาถาม – ตอบ ก่อนจะให้นักเรียนสนทนา ครูอธิบายให้นักเรียนฟัง คำว่า 
‘two’ เเปลว่า 2 คำนี้จะมีกฏพิเศษในการออกเสียง จากนั้นอธิบายให้นักเรียนวิธีการสนทนาถาม – ตอบ ให้นักเรียน
ฟัง นักเรียนคนเเรกจะเป็นคนถามว่า ‘What do you see?’ เเละนักเรียนที่เป็นคนตอบ ให้นักเรียนเลือก 1 ประโยค
ที่นักเรียนเห็นในหน้านี้ นำมาตอบคำถามของคู่ตัวเอง เเละพูดคุยกันว่าประโยคที่เเต่ละคู่ได้สนทนานั้นมีความหมายว่า
อย่างไร 
ประเมินผล : ให้นักเรียนเติมตัวอักษรที่หายไปลงในช่องว่างให้ถูกต้องเเละเขียนคำศัพท์ต่อไปนี้ลงสมุด 
ประเมินผล : ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์เเละประโยคต่อไปนี้ลงสมุด เเละเเปลความหมายให้ถูกต้อง’ 
ประเมินผล : ให้นักเรียนตั้งใจฟังเเละเขียนคำศัพท์ลงสมุด 


